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Flavia Company Navau, nascuda a Buenos Aires l’any 1963, es va traslladar de ben petita amb 
els seus pares a la ciutat de Barcelona, amb només deu anys d’edat. Temps després 
d’instal·lar-se en terres catalanes, va decidir estudiar �lologia hispànica, cosa que li va permetre 
desenvolupar una carrera professional d’allò 
més diversi�cada com a traductora, periodista, 
crítica literària i, evidentment, com a escriptora. 
Actualment, la Flavia és professora a l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, i també 
imparteix l’assignatura de Conte al Màster de 
Creació Literària de la Universitat Pompeu Fabra. 
A més, alterna aquesta professió amb la de 
crítica literària en algunes publicacions com 
Babelia o Quadern. I per si això semblava poc, 
també ha estat autora de gran quantitat de 
llibres.
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El llibre

L’obra literària de Flavia Company és tan variada com les seves aptituds professionals, i a la seva 
bibliogra�a trobem tant llibres infantils, com d’altres dirigits als adults. Ha escrit novel·la, relat, 
microrelat, assaig, poesia i literatura infantil. Cal destacar que, a banda d’escriure en català i en 
castellà, moltes de les seves obres han sigut traduïdes a altres llengües, com el portuguès, 
l’alemany, l’anglès, el francès o l’holandès.

Querida Nélida va ser la seva primera novel·la, publicada l’any 1988, a la qual van seguir moltes 
més, entre les que podem destacar Fuga y contrapuntos (1989), Llum de gel (1996, primera novel·la 
en català), Dame placer (1999), o d’altres de més recents com L’illa de l’última veritat (2010) i Que 
ningú et salvi la vida (2012).

Pel que fa a literatura infantil, ha publicat diversos llibres a la col·lecció El Vaixell de Vapor, 
d’Editorial Cruïlla, com per exemple El llibre màgic (2001), Un perill sota el mar (2009) o Els Ambigú 
i el cas de l’estàtua (2010). Per a l’any que ve està prevista la publicació del segon títol de la sèrie, Els 
Ambigú i el cas de la mòmia.

La seva última publicació és, de moment, el llibre de microrelats No em ratllis (2013), que és l’obra 
entorn de la qual gira aquest quadern.

Maig de 2013

No em ratllis amb il·lustracions de Luci Gutiérrez, és un llibre compost per 91 microrelats, amb els 
alumnes de l’institut de Fanals com a protagonistes, junt a altres personatges una mica 
estrafolaris. La peculiaritat de No em ratllis és que l’argument de cada una d’aquestes petites 
històries, parteix d’una frase feta utilitzada en sentit literal. Algun cop t’han xiulat tant les orelles 

que no podies sentir què et deien els teus amics? Què faries si se 
t’enganxessin els llençols i no te’ls poguessis desenganxar? Creus que 
podries en�lar-te per les parets si estiguessis de molt bon humor? 
Quina mena de roba et posaries si haguessis nascut amb la �or al cul? 
Has canviat mai l’aigua de les olives a taula, en un dinar familiar? Totes 
aquestes preguntes tenen resposta en aquest llibre, que amb un gran 
sentit de l’humor provoquen efectes d’allò més divertits i sorprenents.
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Guia de treball

Durant els últims anys, el gènere del microrelat ha 
aconseguit un lloc destacat en el món de la literatura. La seva 
extensió, tan breu, la capacitat de síntesi i, al mateix temps, la 
velocitat de la lectura, l’han convertit no només en un gènere 
conegut i reconegut sinó també en una molt bona eina de 
treball per a tota mena de tallers d’escriptura. Amb cap altre 
gènere narratiu no es pot assolir el que s’aconsegueix amb el 
microrelat: acabar diverses obres en poques sessions.

El microrelat té diversos punts en comú amb altres formes breus de la narrativa, com ara les 
faules, la poesia en prosa, els aforismes, el periodisme o, per què no?, els acudits. No obstant 
això, se’n distingeix, i molt, pels seus objectius i, també, per l’estil que el caracteritza. Per 
exemple, si el comparem amb els aforismes, és obvi que el microrelat no pretén enunciar 
veritats universals i intemporals sobre la humanitat; si el comparem amb el periodisme de 
notícies breus (que de vegades semblen �cció), sabem que l’objectiu del microrelat no és 
pas informar; i si el comparem amb els acudits, observem que els microrelats no 
necessàriament volen fer gràcia (tot i que moltes vegades en fan). 

Ha de quedar clar que el microrelat no és el resum d’un conte o d’una novel·la, sinó que és 
una altra manera d’explicar històries. I aquí és on rau la clau de tot, en el fet d’explicar 
històries. El microrelat ha de tenir presentació, nus i desenllaç. Dit d’una altra manera, ha de 
proposar un con�icte que es resolgui en acabar el text. El microrelat és l’essència d’allò que 
es vol explicar i s’ha de fer l’esforç d’explicar-ho amb la mínima quantitat d’elements 
possible. Els elements que el lector necessita per entendre i visualitzar la història que li 
volem transmetre.

A causa de la seva brevetat, és aconsellable que només fem servir una anècdota, així com 
també només un espai i un temps, i que els protagonistes no siguin més de dos o tres.

Un dels elements més importants dels microrelats és el títol, per estrany que pugui semblar. 
En un gènere tan breu, que disposa de tan poques línies, el títol no és només el títol, sinó 
que és també la primera línia, i no es pot pas desapro�tar. Ens ha d’aportar algun element, 
ens ha de donar la clau de la lectura o el començament de la història o, �ns i tot, el �nal. Què 
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volem dir, quan diem que el títol ens pot oferir el �nal? Volem dir que el títol s’entén quan 
acabem de llegir el relat.

Acabem de dir que el microrelat és breu, però... Com n’és, de breu? Des de quantes línies 
mínimes es pot parlar d’un microrelat i �ns a quina extensió pot tenir, abans de convertir-se 
en un relat (sense el “mini” per davant)? Hi ha diverses opinions i els estudiosos es posen 
d’acord amb l’extensió mínima, que pot ser �ns i tot una única paraula (amb un bon títol, 
això per descomptat). Hi ha menys acord a l’hora de plantejar l’extensió màxima: hi ha 
estudiosos que la situen en una trentena de línies i n’hi ha també que la situen en les dues o 
tres pàgines.

Nosaltres establirem l’extensió del microrelat entre una línia i 30 línies. Per exemple, els 
microrelats del No em ratllis tenien tots 21 línies a l’original en Word. 

Abans de plantejar els exercicis a partir dels quals aprendre a escriure microrelats, hem de fer 
dues observacions. La primera, que no hem d’oblidar que en l’acte de l’escriptura és molt 
important no deixar de banda la idea del joc ni la imaginació. L’escriptura ens permet 
convertir-nos en uns altres, viatjar a l’espai, baixar al centre de la terra o fer que parlin les 

taules. Tot és possible i no hi ha límit. La segona, que 
aquest llibre que tenim entre les mans, “No em ratllis”, 
està escrit a partir d’un joc. I el joc consisteix a fer servir 
en els nostres microrelats les frases fetes que utilitzem 
en la quotidianitat, però no en  sentit  �gurat,  sinó  en
sentit  literal.  És  a  dir,  que  cada  paraula  signi�qui el
que signi�ca i que,  per  consegüent,  matar  el  temps
consisteixi a fer-lo  desaparèixer del mapa, per 
exemple, o que trencar el gel suposi partir un iceberg 
en dos.



Exercicis per escriure
microrelats

Ara  faràs el  primer exercici, que consistirà a escriure la  mateixa història amb dues
extensions diferents, primer en 30 línies i després en 8. Ho farem a partir de la frase feta
“No  em  ratllis”,  utilitzada  en  sentit  literal.  Un  cop  hagis acabat  l’escriptura dels dos
microrelats, respon les preguntes següents:

Preguntes:

-Com has escollit la informació que havies de deixar al microrelat de 8 línies?

-Quines diferències hi veus, al resultat?

-Signi�quen el mateix, els dos textos?

Pensa en alguna frase feta que facis servir habitualment. Pots utilitzar-la com a punt de 
partida d’un microrelat? Fes-ho de la manera següent:

-Presentació: 3 línies

-Nus: 10 línies

-Desenllaç: 3 línies

Nota:
A la presentació hauràs de dir qui és / qui són els protagonistes, on passa la història i en quin 
moment.
Al nus hauràs de presentar quin és el problema/con�icte que tenen els protagonistes.
Al desenllaç hauràs d’explicar com resolen aquest problema.
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Exercici 1

Exercici 2



Determina les parts del microrelat “La fugida” (pàgines 16-17): la presentació.
el nus i el desenllaç.

Escriu un microrelat de 20 línies a partir de les pautes següents:

Frase feta que faràs servir de manera literal: “sortir de l’armari”.
Hauràs de començar amb aquesta frase: “Quan la Laura va arribar a casa seva, a les set 
de la tarda, va comprovar que no hi havia ningú.”

Escriu un microrelat de 15 línies a partir de les pautes següents:

Frase feta que faràs servir de manera literal: “tocar el dos”.
Hauràs d’acabar amb aquesta frase: “I van arribar a la Termosfera.”
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Exercici 3

Exercici 4

Exercici 5
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Exercici 6

Llegeix el microrelat 66, “Missió impossible” (pàgines 136-137), i substitueix el desenllaç 
(últim paràgraf ) per un �nal diferent.

Escriu un microrrelat de 10 línies a partir de la frase feta “Vendre’s l’ànima al diable”.

Tria els tres personatges que t’hagin agradat més del llibre “No em ratllis” i escriu un 
microrelat que els tingui com a protagonistes.

Si heu fet tots els exercicis proposats, cadascú de vosaltres tindrà 9 microrelats 
propis. I si ajunteu els de tota la classe, tindreu el vostre llibre de microrelats. 
Només caldrà posar-hi un títol!

Exercici 7

Exercici 8




